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                                                                              األول : فهم المقروء :السؤال 

يَّةُُِاْلَحيََوانَاتُُِأَْضخمُ ُاْلِفيلُ  ودُ ُِجْسًما،ُاْلَحيَّةُُِاْلبَر ِ َويَعُُِاْْلْفِريِقيُ  :نَْوَعانُُِاْْلنَُُِمْنه َُُواْلَمْوج 

َُجن وبُُِفِيُيشُ 

ْحَراءُِ وفُ ُاْلِهْندُُِفِيَُويَِعيشُ ُواألسيويُاْلك ْبَرى،ُاْْلْفِريِقيَّةُُِالصَّ ُُِبِاْلِفيلَُُِواْلَمْعر  ُ.اْلِهْنِدي 

ْرط وِمهَُُِويَْمتَازُ ُاْلَجْلِد،َُغِليظُ َُحيََوانُ َُواْلِفيلُ  ْرط وِمهُيََشمُ ُفَه وَُُالطَِّويِل،ُالمرنُبِخ   بِهُُِيَتَنَاَولُ َُوَكذَِلكَُُِبخ 

نََُُطعَاَمه ،ُ ِ َكو   .الشَِّجرَُُِوأَْوَراقَُُِواْلفَاِكَهةُُِالنَّبَاتَاتُُِِمنَُُاْلم 

ِطيعُ َُحيََوانُ َُوه وَُُاْلعََدِد،َُكثِيَرةَُُق ْطعَانُُِفِيُاْلِفيلُ ُيَِعيشُ   ق َويَةً.ُذَاِكَرةًُُلَه ُُأِلَنَُُِّللتَّعَل مُُِقَابِلُ ُم 

يَّاد ونَُُيَْصَطادُ  ل وايَحَُُْكيُُْاْلِفيلَُُالصَّ نُ ُالَِّذيُاْلعَاجَُُِعلَىُص  ُُاْلعَاجُُِأَْنَواعُُِأْفَضلُ َُوه وَُُأَْنيَاب ه ،ُِمْنه ُُتَتََكوَّ

 .السََّكاِكينَُُِوَمقَاِبِضُُاْلبِْليَاْردوُُِك َراتُُِِصنَاَعةُُِفِيَُويَْستَْخِدمُ َُوَصََلَبَتِِه،ُِلبَيَاِضهُِ

ة ُُبِأَنَّه ُُاْلِفيلُ ُوصفُ ي ُ َكة َُُمنَصَّ تََحر ِ  َُعلَىَُوتَتَغَذَّىُظ ْهِرهَُُِعلَىُتَقَفُالَّتِيُِللط ي ورُُِِلْلِغذَاءَُُِمْصَدرُ ُفَه وَُُم 

وَدةُُِالط فَْيِليَّاتُِ ُُِاْلَجْلدُُِفِيُاْلَمْوج  ه ،َُوالَّتِيُِلْلِفيلُُِاْلَخاِرِجي  َراقِبَةُُِب ْرجُ َُوه وَُُت ْزِعج  ُالط ي ورُُِِلَهِذهُُِاأْلَْعَداءُُِِلم 

يَّاِدينََُُخَطرُُِِمنُُْيَتََهدَّد َهاَُماَُوتَْكتَِشفُ ُظ ْهِرهَُُِعلَىُفُ تَقَُُالَّتِيُ ُ.الصَّ

 يعتبرُالفيلُأضخمُالحيواناتُ....... 1

  البرية والبحرية    جـ       البحرية   ب  البرية    أ 

2 
 الفيل حيوان قابل للتعلم بسبب ........

  أنيابه الصلبة  جـ   جسمه الضخم   ب  ذاكرته القوية   أ

3 

 بين الفيل والطيور التي تقف على ظهره فائدة متبادلة هذا يعني ..........

 أ
أحدهما يستفيد 

   واآلخر يتضرر  
 ب

كالهما يتضرر من 

      اآلخر 
   كل واحد يستفيد من اآلخر   جـ

4 
 يصطاد الصيادون الفيل من أجل الحصول على ..... 

 العاج  جـ اللحم   ب الجلد   أ

5 
 الفيل من الحيوانات آكلة ....... 

 الحشرات جـ  اللحوم  ب األعشاب  أ

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 .................إدارة التعليم 
  ......................مدرسة : 

 المادة : لغتي الخالدة
 المتوسط  الثاني الصف : 

 الزمن : ساعتان
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 : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع   : فهم المسموع : :  الثاني السؤال   

   

 استعمل الباركود لالستماع إلى النص :

 كان آدم عليه السالم يعمل ...... -1  

 راعيا د ـ          فالحا    ـ جـ    حدادا -ب نجارا  –أ 

 اخترع.....الديناميت ثم ندم على ذلك لما رأى من خسائر في األرواح ، فرصد ثروته جوائز للمبدعين . -2

 .جيمس واتد ـ       فيرمي. -جـ      نيكوالس أوغست . -ب الفريد نوبل    -أ 

 األرض هي .....الرئة التي تتنفس بها  -3  

 الغابات  د ـ             الحقول ـ جـ    االكتشافات   -ب  االختراعات –أ 

 

     : الصنف اللغوي:  الثالث السؤال 

 عندما أصوغ االسم الممدود من الفعل)غطى( فإنني أقول:  ... -1             

  غطاوةد ـ            مغطى ـ جـ    غطاء -ب أغطية  –أ 

 :هو إعطاء ونوع همزته حقه(جملة العدل إعطاء كل ذي حق  )فياالسم الممدود  -2

 ذلك.غير د ـ       أصل.منقلبة عن  -جـ      .زائدة للتأنيث -ب  أصلية -أ 

 

                                                                                  : الصحيحة اإلجابة اختر**     : الوظيفة النحوية:  الرابع السؤال

 

 عند تحويل الكلمة التي تحتها خط ظرفا نقول:  ...       صفحة الماء. يعلورأيت زيت ناقالت النفط  - 1

 .أعلىد ـ  .           صاعد جـ            .فوق -ب .على  –أ 

 .مكان حدوث الفعل:أسماء تدل على  -2

  الدار  –المسجد  –البيت  ـ د بين -تحت  –فوق  -جـ  قبل -صيفا  –ليال   -ب بطيئا -شديدا  –سريعا   -أ 

  من الظروف المشتركة بين الزمان والمكان  -3

  قبل  –خلف  –أمام د ـ  صباحا  -ظهرا  –عصرا ـ  جـ جنوب  –شمال  –يمين  -ب عند  –بعد  –بين  –أ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ** اختر اإلجابة الصحيحة :                                                                                  :  األسلوب اللغوي:  الخامس السؤال

 فاعل المدح أو الذم في المثال التالي : )نعم المستشار العقل(  -1             

 غير ذلك د ـ          العقل جـ ـ     المستشار   -ب  نعم  –أ 

 البيئة ( ننطق الكلمتين اللتين تحتهما خط بـــــــ: العمل تدمير) بئس  -2

  النصب بالفتح د ـ  لرفع بالضما -جـ  .بالفتح بالضم والثانيةاألولى  - ب    .األولى بالفتح والثانية بالضم -أ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :   التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع   : الرسم اإلمالئي:  السادس السؤال   

   كلمة "فتى " أصل األلف ياء  1

  لمعرفة أصل األلف اللينة في األسماء الثالثية نرجع للمعاجم اللغوية 2

   قائمة.ألفا  -بال استثناء-تكتب األلف اللينة المتطرفة في كل األسماء األعجمية  3
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ُ

ُاكتبُماُيليُبخطُالرقعة ُُُُُ:ُالرسمُالكتابيُ:ُالسابعالسؤالُ

ُأحييُفيُبنيُوطنيُالشباباُُُوأبصرُفيهمُالعجبُالعجاباُ

 
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ُانتهتُاألسئلة
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